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Orkesterdreng i FDF 1944-54
Af Jørgen Ovesen

Efter Frivilligt Drenge-Forbunds (FDF) start i 
København i oktober 1902 bredte forbundet sig 
hurtigt ud over hele landet og nåede i 1907 til 
Kolding, hvor den første lokale kreds blev opret
tet i efteråret med KFUM som initiativtager. 
Kredsen voksede sig hurtigt stor og stærk, og det 
varede ikke længe, før der blev oprettet et blæ
serorkester, som blev det første egentlige FDF- 
orkester i Kolding.

I 1916 blev KFUM-spejderne startet, og snart 
efter dukkede tankerne om en lokal KFUM-spej- 
derafdeling i Kolding op. Hele problematikken 
omkring trekanten KFUM, FDF og KFUM-spej
derne, som der ikke her skal redegøres nærmere 
for, medførte, at man i 1921 ændrede FDF til 
»KFUMs drengeforbund«, som efter nogle års 
virke gik over til KFUM-spejderne.

FDF genoprettes i 1942
Der var dog nogle, der ikke havde glemt børne- 
og ungdomsårene i FDF og mente, at der stadig 
var behov for det tilbud, forbundet kunne give 
børn og unge, og i 1941 begyndte tankerne at 
tage form. Med forstander H. L. Hansen, arki
tekt H. C. Rasmussen og måleraflæser Carl Han
sen som drivkræfter og som tidligere ledere i 
FDF, startedes Kolding FDF igen i 1942 på helt 
bar bund.

Det varede ikke længe før tanken om at opret
te et orkester meldte sig. Carl Hansen, der havde

en særlig forkærlighed for FDF-musikken, udfør
te et enormt arbejde med at skaffe det økonomi
ske grundlag ved at opsøge gamle FDFere og 
andre, han mente havde interesse for sagen, og i 
efteråret 1943 kunne kredsen udlevere de første 
instrumenter. I 1944 var der ad uransagelige veje 
fremskaffet så mange gamle instrumenter fra lof
ter, pultekamre m.v., at det første sammenspil 
kunne begyndes med Adolf Wind Petersen som 
dirigent.

Willy Sørensen som dirigent
Sidst på sommeren 1944 overlod Adolf Wind 
Petersen taktstokken til driftleder Willy Søren
sen, Kolding Æske- og Kartonnagefabrik, der 

Orkestret 1944
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kort forinden var flyttet til byen. I modsætning til 
Adolf Wind Petersen, der havde sin baggrund fra 
et Vejle FDF-orkester, havde Willy Sørensen sin 
baggrund fra et af de glimrende orkestre i Frel
sens Hær. Han havde hverken musikalsk eller 
pædagogisk baggrund eller uddannelse, men 
det viste sig hurtigt, at han havde alle de egen
skaber, der skal til, for at få et drengeorkester til 
at spille. løvrigt blev Æskefabrikken i Låsbygade, 
der i dag huser »Tegnestuen Mejeriet«, samlings
sted og øvelokale for FDFs orkester de næste 7-8 
år.

Krig og efterkrigstid
Det varede ikke længe, før orkestret blev i stand 
til at underholde kredsens medlemmer og foræl
dre med nogle småstykker til en forældrefest og 
marchere foran kredsen gennem byen. På en 
march gennem byen i marts 1945, på vej til en 
drengefest på KFUM, der da lå i Østergade, blev 
der blæst luftalarm, og hele optoget med faner, 
instrumenter m.v. måtte søge det nærmeste til
flugtsrum, til luftalarmen var overstået.

Sidst på vinteren 1945 mærkede alle, at krigen 
og hermed Danmarks besættelse nu nærmede 
sig sin afslutning, og mange havde allerede over 
den engelske radio til Danmark stiftet bekendts
kab med Danmarks frihedssang, »En vinter lang 
og mørk og hård«. Willy Sørensen fik fat i en kla- 
verudgave af melodien og arrangerede den for 
blæserorkester. For at undgå repressalier fra 
besættelsesmagten og/eller deres danske hånd
langere blev der over nodebladet skrevet »Vi 
elsker dig du grønne skov«. Jublen var stor, da 
orkestret den 5. maj drog gennem byen spillen
de frihedssangen. Det var det eneste, folk ville

høre. Den blev spillet så tit, så et vittigt hoved 
bemærkede, at nodebladet var så tyndt, at man 
kunne se igennem det.

I løbet af foråret og sommeren 1945 deltog 
orkestret i utallige møder og optog i og omkring 
Kolding. Bl.a. deltog orkestret sammen med 
FDF-orkestre fra Vejle, Fredericia, Landerup- 
gård og Esbjerg i et 90 mands stort orkester ved 
det store folkemøde på Skamlingsbanken i juni 
måned. Dette sammenspil kunne lade sig gøre, 
fordi Landsforbundet FDF fra starten havde 
udgivet fælles nodemateriale, så ligegyldigt hvor 
to eller flere orkestre mødtes, kunne de straks 
begynde sammenspil.

I årene efter krigen husede Kolding et stort 
antal flygtninge fra de baltiske lande. Blandt dis
se flygtninge fandt Willy Sørensen vicedirigenten 
for Statsoperaen i Riga, Antonio Dvarionas og fik 
ham til at give orkestermedlemmerne privatun
dervisning stemmevis. Det var en foranstaltning,

Basunislerne Holger Henriksen og Erik Paaske for fu ld  ud
blæsning på årsdagen for Danmarks befrielse 1946 (Foto: 
Aage Petersen).
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»Sangens Dag« 1948 i Bredgade.

der gav Dvarionas lidt penge på lommen og 
orkestret et ordentligt spark fremad. I øvrigt var 
FDFs orkester et af de få steder, hvor musikglade 
drenge kunne lære at spille og udfolde de musi
kalske evner og anlæg. Først langt senere opstod 
diverse bygarder og musikskoler med langt flere 
tilbud og med meget større formåen og økono
mi. FDFs tilbud var baseret på et meget lille kon

tingent til orkesterkassen, og byggede ellers på 
gaver og frivillige bidrag.

Elever a f  kronprins Frederik
I juli 1946 deltog orkestret i FDFs hidtil største 
orkesterstævne i Odense med 900 deltagere. Det 
var en stor oplevelse at drage gennem Odenses
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gader fordelt på 6 orkestre med ca. 150 mand i 
hvert. Endnu større var oplevelsen med besøget 
af daværende kronprins Frederik, der greb takt
stokken og i nogle timer øvede med orkestret. 
Det var stolte koldingdrenge, der kom hjem og 
fortalte, at de var elever af kronprins Frederik.

I øvrigt var det atvære orkesterdreng ikke altid 
en dans på roser. Det var svært at blive optaget, 
køen var lang, og forudsætningen var, at alt 
andet FDF-arbejde i patrulje, klasse med videre 
skulle passes, så orkesteret ikke gik hen og blev 
en stat i staten. Det var meget almindeligt, at 
orkesterdrengene havde næsten hver aften i 
ugen optaget. På trods af det var ventelisten lang, 
så mange forældre havde ikke tålmodighed til at 
vente, til der blev et instrument ledigt, så de køb
te selv instrumenter, hvis de da ellers var til at 
opdrive.

Der var også en konstant kamp for at holde 
styr på økonomien. Orkestret måtte nemlig ikke, 
i henhold til aftale på landsplan med Musiker
forbundet, tage betaling for medvirken til arran
gementer og i øvrigt kun medvirke til arrange
menter med nationalt eller kristent islæt. Dette 
var selvfølgelig for at modvirke unfair konkur
rence.

Kongelig kritik
I maj måned 1950 besøgte kong Frederik og 
dronning Ingrid Kolding i anledning af Skt. 
Nicolaj Kirkes 700 års jubilæum. Alle byens ho
noratiores, ungdomskorps og -foreninger og 
andet godtfolk var mødt op, og FDFs orkester 
spillede »Kong Frederik den 9.s Honnørmarch«, 
medens »DANNEBROG« lagde til kaj og efter de 
traditionelle 9 hurraråb »Kong Christian stod...«.

Efter at kongeparret havde hilst på de fremmød
te honoratiores, blev der tid til at hilse på ung
domskorpsene, og kongen gik hen for at hilse på 
orkestret. Majestæten, der som tidligere omtalt 
var meget musikkyndig, roste orkestret, men 
påtalte, at nogle af instrumenterne specielt et alt
horn ikke stemte. Willy Sørensen meddelte kon
gen, at vi var klar over forholdene, men instru
menterne var så gamle og udslidte, at det ikke 
var muligt at stemme dem bedre. Kongen 
udtrykte håbet om, at problemerne måtte finde 
en gunstig løsning, og ønskede på gensyn på 
Landsmusikstævnet i Herning senere på året. 
Willy Sørensen oplyste, at det desværre ikke kun
ne lade sig gøre, da vi på samme tidspunkt var på 
genvisit hos »The Boys’s Brigade« i Glasgow. Det
te lille intermezzo gik landet rundt og fik senere 
stor betydning for orkestret.

Udenlandstur
Som tidligere nævnt blev orkestret meget benyt
tet i byen. Der var næsten ikke en sportsfest, 
optog, friluftsmøde e. lign. uden orkestret del
tog. Bl.a. spillede man som »formusik« til de sto
re friluftsspil i Slotsgården. I 1948 havde en del 
byrådsmedlemmer hørt orkesteret ved en sådan 
lejlighed, og man havde åbenbart været tilfreds, 
for i forbindelse med den nystartede venskabsby
ordning blev det besluttet at sende orkestret til 
Drammen i Norge for at repræsentere byen i for
bindelse med Drammen Guttemusikkorps jubi
læum. Vi blev indkvarteret privat og havde en 
herlig række dage sammen med vore norske ven
ner med musik, udflugter, koncerter o.s.v.

Turen i sig selv var enestående, da det var før 
de tider, hvor det var almindeligt at tage uden-
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lands. løvrigt bør det vel nævnes, at enkelte af 
disse kontakter endnu 46 år senere holdes ved 
lige-

Omkring dette tidspunkt blev grænsen mod

syd lindet lidt på klem for deltagelse i årsmøder
ne i Sydslesvig. I en lang årrække deltog orke
stret med indendørs koncerter i skoler og for
samlingshuse i landsdelen lørdag aften og søn-

Tegning a f Jyllands-Postens Cala.

FDF’erne i Kolding samler ind til nye Instrumenter, da Kongen hai 
kritiseret de gamle.

Da Kongen nu i Som m er drog
til Kolding paa sit »Dannebrog«,
da stod der fu ld t a f Borgere i H avnen  
m ed Flag og m ed B u ke tte r  smaa i Favnen.

Desuden blev der spillet op
af FD F3s O rkestertrop,
der laved3 m egen Larm  i skøn  Forening, 
og dog — det var jo gjort i bedste Mening.

Men straks, da Kongen kom i Land 
og havde ta kke t, sagde han.
»Hør, der er altsaa noget galt med Hornet. 
Det maa De prøve, om De kan faa ordnet.*

I D anm ark har vi som bekendt
en Konge, der er Di-r egent.
Hver Mislyd kan han li’e paa Stedet høre. 
Han har foruden Krone ogsaa Øre

Cata.
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Kolding FDFs orkester som fu ld t udbygget Brass Band 1952.
I  bageste række fra venstre:
Carsten Johansen, Leif Arslefj Larsen, Henning Andersen, Age Schneider, John B. Rasmussen, Poul Andersen, Roald Chri
stensen, Kjeld Dalsgaard. Midterste række fra venstre: Hans Egeberg, Eivind Jensen, Orla Pedersen, Ove Ovesen, Carl E. Ters
bøl, John Kühne, Jørgen Vagtiet; Poul Stoyer Forreste række fra venstre: John Kuntz, Holger Henriksen, Jørgen Sørensen, Willy 
Sørensen, Willy Ovesen, Otto Munniche, Jørgen Ovesen.

20



dag eftermiddag ved de store optog og frilufts- 
mødet i Flensborg.

Brass band
I efterkrigsårene blev Kolding jævnligt besøgt af 
udenlandske orkestre. I første omgang engelske 
og amerikanske militærorkestre. Ved disse kon
certer kunne man altid være sikker på at møde 
det meste af FDFs orkester, der sammen med 
Willy Sørensen »slugte« alt, hvad der kom ud af 
instrumenterne. Det var ved disse lejligheder, 
orkestermedlemmerne blev klar over, hvad brass 
band musik var. En speciel opbygning med ude
lukkende messinginstrumenter og arrangemen
ter, der giver en helt speciel klang.

Efter den kongelige kritik i 1950 blev alle sejl 
sat til for at ændre orkestret til et brass band med 
alt, hvad dertil hører. Rundt om i byens forret
ninger, på arbejdspladser m.v. blev der sat ind
samlingsbøsser, som blev tømt hver måned. En 
gammel udrangeret tuba blev sat på fod og stod 
som indsamlingsbøsse foran orkestret under 
koncerterne, og ved flere lejligheder oplevede 
vi, at folk på gaden smed penge i instrumenter
ne, særligt i tubaerne, når orkestret gik gennem 
byen.

Gavmildheden var så stor, at det efter knap to 
år var muligt at få de sidste instrumenter udskif
tet. Herefter blev der indspillet en båndoptagel
se, der sammen med et foto blev sendt til Kong 
Frederik. Senere modtog orkestret svar fra Ama
lienborg, hvor Majestæten udtrykte glæde over 
resultatet. Såvidt vides, var det landets første rig
tige brass band.

I 1953 forlod Willy Sørensen Kolding for at til
træde en stilling hos Danfoss på Als, og det vare-

Fredenk IX på  besøg i Kolding i samtale med Willy Sørensen.

de ikke længe, før han også her fik sat gang i 
musikken. I 1953-54 forlod en stor del af »de 
gamle« byen p.g.a. militærtjeneste, studier, 
uddannelse m.v. Ihærdige anstrengelser fra sene
re skiftende orkesterledere fik dog aldrig orke
stret op på samme standard som under Willy 
Sørensen. Men der tændes stadig lys i øjnene på 
gamle orkesterdrenge, når talen falder på Kol
ding FDFs orkester 1944-1954.
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